
 

๑ 
 

  

 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

เมื่อวันท่ี ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 



 

๒ 
 

๑. บทสรุปสำหรับผูบรหิาร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) มีการ

บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามองคประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(สกอ.) ไดกำหนดข้ึน ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ๑๔ ตัวบงชี้ 

ผลการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ในองคประกอบที่ ๑ การกำกับ

มาตรฐาน ผานเกณฑการประเมินทุกขอ “หลักสูตรไดมาตรฐาน” และมีคะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ในองคประกอบ

ท่ี ๒-๖ อยูที ่ ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย  ๒.๘๒  โดยมีผลการประเมินแตละองคประกอบดงันี้  

องคประกอบที่ ๑ การกำกบัมาตรฐาน   มีผลการประเมิน “ผาน” (หลกัสูตรไดมาตรฐาน)  

องคประกอบที่ ๒ บณัฑิต   ไมรับการประเมิน เน่ืองจากเปดจัดการเรียนการสอนเปนปแรก 

องคประกอบที่ ๓ นิสิต      มผีลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “นอย” (คะแนนเฉลี่ย ๒)  

องคประกอบที่ ๔ อาจารย   มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๗)  

องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

“ปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ย ๒.๗๕)  

องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   มีผลการประเมินอยูในระดบัคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนน

เฉลี่ย ๓) 
 

๒.  รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

  

      ๑) ลงชื่อ....................................................................................................ประธานกรรมการ 

                                      (รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก) 

 

 

      ๒) ลงชื่อ....................................................................................................กรรมการ 

                                      (นางสาวสกุณา คงจันทร) 

 

 

 

      ๓) ลงชื่อ....................................................................................................กรรมการและเลขานุการ 

                                        (ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง) 
 

  



 

๓ 
 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบัน 

ท่ีสำเร็จการศึกษา 
ปที่สำเร็จ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

(สังคมศึกษา) 

พระครูวิริยปญญาภิวัฒน 

(ณัฐพนธ วิรโิย/ชอบมี) 

ค.ด.(หลักสูตรและการ

เรียนการสอน 

กศ.ม. (หลักสูตรและการ

สอน) 

พธ.บ.(การสอนสังคม

ศึกษา 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

 

ม.มหาสารคาม 

 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๕๗ 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๓๘ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

(สังคมศึกษา) 

พระครูสาธุกิจโกศล 

(สิทธิชัย ฐานจาโร/เดชกุล

รัมย) 

ค.ด.(หลักสูตรและการ

เรียนการสอน) 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

พธ.บ.(บรหิารการศกึษา) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

 

ม.มหาสารคาม 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๕๗ 

 

๒๕๔๘ 

๒๕๔๘ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

(สังคมศึกษา) 

พระครูศรีสุนทรสรกิจ 

(เริงศกัดิ์ เขมวีโร/แกวตา) 

Ph.D. (Linguistics) 

 

M.A. (Linguistics) 

 

พธ.บ.(สังคมวิทยา) 

Nagpur university  

India 

Nagpur university  

India 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๕๒ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๓๕ 

 

 

๔. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

 ............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

  



 

๔ 
 

๕. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  

    ตาราง ๑ ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน  

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

ที่ เกณฑการประเมิน 
ผาน/ 

ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

หากไมผานเกณฑ 

๑ จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร   

๒ คุณสมบัติอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร   

๓ คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร   

๔ คุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจำ   

๕ คุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษ   

๖ คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
 

 

๗ คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)   

๘ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   

๙ คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   

๑๐ การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสำเร็จการศึกษา   

๑๑ ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 

๑๒ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด   

 สรุปผลการประเมิน        ไดมาตรฐาน               ไมไดมาตรฐาน    

 

 
 

องคประกอบ เปาหมาย 
คะแนนผล 

การประเมิน 

เหตุผล 

กรณีไดตั้งแต ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 

ไมบรรล ุ

องคประกอบที่ ๒ บัณฑิต  

   ตัวบงชี้ ๒.๑ คณุภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  

๔.๒๕ 

คะแนน 
   



 

๕ 
 

องคประกอบ เปาหมาย 
คะแนนผล 

การประเมิน 

เหตุผล 

กรณีไดตั้งแต ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 

ไมบรรล ุ

   ตัวบงชี้ ๒.๒ (ป.ตรี) รอยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

รอยละ 

๙๕ 

 

   

    ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค สอบ

ผานภาษาอังกฤษและ  เทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

๓.๕๑ 

คะแนน 

   

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๒    

องคประกอบที่ ๓ นิสิต 

   ตัวบงชี้ ๓.๑ การรับนิสิต ๔ คะแนน ๒  ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๓.๒ การสงเสริมและพัฒนา

นิสิต 
๔ คะแนน ๒  ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนิสิต ๔ คะแนน ๒  ไมบรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๓  ๒  

องคประกอบที่ ๔ อาจารย  

   ตัวบงชี้ ๔.๑ การบริหารและพัฒนา

อาจารย  
๔ คะแนน ๓  ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๔.๒ คณุภาพอาจารย  ๔ คะแนน ๕ 

มีคุณวุฒิ ตำแหนงทาง

วิชาการ และผลงานทาง

วิชาการปรากฏตาม

เอกสาร 

บรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย  ๔ คะแนน ๓  ไมบรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๔  ๓.๖๗  

องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  



 

๖ 
 

องคประกอบ เปาหมาย 
คะแนนผล 

การประเมิน 

เหตุผล 

กรณีไดตั้งแต ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 

ไมบรรล ุ

   ตัวบงชี้ ๕.๑ สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร  
๔ คะแนน ๒  ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๕.๒ การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
๔ คะแนน ๒  ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๕.๓ การประเมินผูเรยีน  ๔ คะแนน ๒  ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๕.๔ ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

รอยละ 

๑๐๐ 
๕ 

หลักสูตรมีตัวบงชี้ที่ตอง

ดำเนินการในปการศึกษา 

๒๕๖๓ จำนวน ๘ บงชี้มี

ผลการดำเนินการครบ  

ท้ัง ๘ ตัวบงชี้ 

บรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๕  ๒.๗๕  

องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

   ตัวบงชี้ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  ๔ คะแนน ๓  ไมบรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๖  ๓  

คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ๒.๘๒ 
การบรรลุ 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 
 

    ตาราง ๒ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบ 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบ ผลการประเมิน 

จำนวน 

ตบช. 

ปจจัย

นำเขา 
กระบวนการ 

ผลผลิต/

ผลกระทบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

๐.๐๑-๒.๐๐ คุณภาพนอย 

๒.๐๑-๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง 

๓.๐๑-๔.๐๐ คุณภาพดี 

๔.๐๑-๕.๐๐ คุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ ๑   ผาน 

องคประกอบที่ ๒  ๒      

องคประกอบที่ ๓  ๓ (๓.๑) 2, 

(๓.๒) 2, 

(๓.๓) 2 

  ๒ ระดับคุณภาพนอย 

องคประกอบที่ ๔  ๓ (๔.๑) 3,  

(๔.๒) ๕, 

(๔.๓) 3  

 

  ๓.๖๗ ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบที่ ๕  ๔ 

(๕.๑) 2 

(๕.๒) 2,  

(๕.๓) 2,  

(๕.๔) 5 

 ๒.๗๕ ระดับคุณภาพปานกลาง 

องคประกอบที่ ๖  ๑  (๖.๑) 3  ๓ ระดับคุณภาพปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย ๒.๗๑ ๓.๐๐  ๒.๘๒ คุณภาพปานกลาง 

 

๖. จุดเดนและแนวทางเสริม / จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

๑) องคประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน 

     จุดเดน 

 .......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

แนวทางเสริม 

.......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................  



 

๘ 
 

     จุดที่ควรพัฒนา 

 .......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

     แนวทางปรับปรุง 

 .......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

๒) องคประกอบที่ ๒ บัณฑติ  

ไมรับการประเมินเนื่องจากยังไมมีบัณฑิต 

    ๓) องคประกอบที่ ๓ นิสิต 

     จุดเดน 

 .......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

      แนวทางเสริม 

.......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

      

 จุดที่ควรพัฒนา 

๑.   กระบวนการรับนิสิต 

๒.   กิจกรรมพัฒนานิสิต 

๓. การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

     แนวทางปรับปรุง 

๑. การรับนิสิตไมเปนไปตามที่กำหนดไวใน มคอ.๒ ซึ่งหลักสูตรไดประเมินถึงความเปนไปไดจากบริบทของ

พื้นที่รวมไปถึงอัตราการเพิ่มหรือลดของประชากร จึงเห็นควรดำเนินการขอปรับเปาหมายใหเหมาะสมกับบริบท

ของพ้ืนที่ตามกระบวนการบริหารหลักสูตร 

๒. การพัฒนานิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง 

และมีการประเมินผลการดำเนินการเปนระยะ เพื่อประโยชนในการนำขอมูลไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันที่เกิด 
 

    ๔) องคประกอบที่ ๔ อาจารย 

จุดเดน  

๑. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาผลงานวิชาการจำนวนมาก 

 



 

๙ 
 

แนวทางเสริม  

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนา  

๑. แผนพัฒนาอาจารย 

๒. การมีสวนรวมของอาจารยในการบริหารหลักสูตร 

แนวทางปรับปรุง 

      ๑. หลักสูตรตองมกีารวางแผนระยะยาวเพ่ือการบริหารอาจารยโดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ประกอบไปดวยดวยแผนอัตรากำลังแผนการสรรหาและรับอาจารยใหมแผนธำรงรักษาแผนการหา

ตำแหนงทดแทนกรณีลาออกศึกษาตอหรือเกษียณอายุ 

      ๒. ดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสวนใหญเปนผูบริหาร ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองการวางแผนปฎิบัติ

การบริหารจัดการหลักสูตร โดยการกำหนดภาระงาน วันเวลาในการปฏิบัติงานใหชัดเจน ท้ังภาระงานดานการสอน 

การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการบริหารหลักสูตร เชน ตารางการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ราย

เทอม การแบงงานกันทำในการดูแลนิสิต การบริหารหลักสูตร งานอ่ืน ๆ ตามบริบทที่เกิดจริงใหสอดคลองกับภาระ

รับผิดชอบของผูบริหารวิทยาเขต 
   

 

    ๕) องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 

      จุดเดน 

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

     แนวทางเสริม 

.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................       

 

จุดที่ควรพัฒนา 

  การประเมินและติดตามผลเรียนรูและผลการสอน เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง และนำผลการประเมินผล

การเรยีนรูของนิสิตและผลการสอนมาพัฒนาเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม หรือ 

 ในการพัฒนาหลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบใหมเพื่อขยายกลุมเปาหมาย และขยาย

แผนการรับสมคัรนิสิตตออาจารยใหเหมาะสมในโอกาสตอไป 

        

 

 

 



 

๑๐ 
 

แนวทางปรับปรุง 

 การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของสังคมตามสถานการณท่ีเกิดขึ้นปจจุบัน ซึ่งอาจจะ

เปนหลักสูตรระยะสั้น หรอื หลักสูตรฯ ระดับประกาศนียบัตร ที่มกีารจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน และเปนการขยายฐานผูเรยีนหรือประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ิมเติม 
 

 

    ๖) องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

       จุดเดน 

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

  

 

     แนวทางเสริม 

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 จุดที่ควรพฒันา 

๑. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ตองตอบสนองความตองการของนิสิตและอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

๒. การนำผลการประเมินสิ่งสนับสนุนมาปรับปรงุและพัฒนาการดำเนินการในปถัด 

     

 แนวทางปรับปรุง 

๑. ควรสำรวจความตองการที่แทจริงของนิสิต นสิิตและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรูที่ตอบสนองความตองการตามหลักสูตร 

๒. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนนุการเรียนรูอยางตอเนื่อง รองรับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

ในยุคดิจิทัล การศึกษาไรพรมแดน และใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน (โควิด-19)  

 


